
 
   

  

 

 

 

Nieuws van Cultuur Overdag  
 

 

Het nieuwe seizoen is inmiddels van start gegaan en de eerste 

activiteiten zitten er alweer op. Traditiegetrouw blikken we in 

deze nieuwsbrief daarop terug én kijken we vooruit naar het moois 

dat te wachten staat. 

 

We hebben ook iets nieuws: vanaf dit seizoen is het mogelijk 

om voor filmvoorstellingen een cadeaubon te kopen. Deze kost 

€ 6,50 per stuk en is alleen te koop tijdens kantooruren bij de balie 

van Het Klooster. De bon is alleen geldig voor de maandelijkse 

film van Cultuur Overdag in Het Klooster en geldig tot en 

met augustus 2019.  

Als men gebruik maakt van de cadeaubon moet deze 

voorafgaand aan de film bij de balie van Het Klooster worden 

omgeruild tegen een regulier kaartje; uiteraard hoeft hiervoor dan 

niet betaald te worden. Leuk om iemand cadeau te doen toch? 

Het is weer eens wat anders dan een flesje wijn of een bloemetje. 

   
 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

Parkeren in het centrum van Nuenen 
 

 

 

 
 

De gemeente Nuenen is van plan om een blauwe 

(parkeerschijf)zone in het centrum van Nuenen in te voeren omdat 

er tijdens piekmomenten weinig parkeerplaatsen vrij zijn. Parkeren 

mag in de parkeervakken met een blauwe markering voor 

maximaal 2 uur en alleen met gebruik van een parkeerschijf. Het 

college neemt hierover in oktober 2018 een besluit  en afhankelijk 

van eventuele bezwaren wordt naar verwachting in november 

2018 met de realisatie van de blauwe zone gestart. 
 

 

 

Retourneren gekochte toegangskaarten 
 

 

Als vrijwilligersorganisatie houden we de kosten zo laag mogelijk: de toegangsprijzen voor onze 

activiteiten worden scherp berekend. Soms maakt de verkoop van een paar kaartjes meer of minder 

echt het verschil tussen 'winst' en verlies voor een activiteit. Dit betekent daarom ook dat eenmaal 

gekochte kaartjes (via onze webshop of via Het Klooster) niet meer geretourneerd kunnen worden. We 

hopen op uw begrip daarvoor. 

Als u onverhoopt eens niet kunt komen maar al wel een kaartje gekocht heeft, kunt u misschien 

iemand anders er blij mee maken. Bedenk dat u in zo'n geval twee goede daden verricht: voor degene 

die naar een concert/film kan gaan én voor Cultuur Overdag.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 9 oktober: Film 'Bram Fischer' 
 

 

Praktische gegevens 

Aanvang film: 10.30 uur (zaal open vanaf 10.15 uur) 

Einde film: ongeveer 12.30 uur (zonder pauze) 

Prijs: € 6,50 (incl. koffie/thee) 

Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen) 

Kaartverkoop: op werkdagen tijdens kantooruren aan de balie 

van Het Klooster 

 

Inhoud film 

In het Zuid-Afrika van 1963, waar de onvrede tegen de 

ongelijkheid groeit, worden op één middag in het dorpje Rivonia 

bij een inval acht kopstukken van het ANC opgepakt. Aan deze 

groep wordt een negende lid, die al eerder gevangen genomen 

was, toegevoegd: Nelson Mandela. 

Er is het blanke regime veel aan gelegen om de groep als 

voorbeeld te stellen en tot de doodstraf veroordeeld te krijgen. 

Gerespecteerd advocaat Bram Fischer neemt de verdediging van 

de groep op zich. Wat het regime niet weet is dat Bram Fischer 

eigenlijk de tiende verdachte had moeten zijn. Het is de start van 

een proces waarin Bram Fischer lastige paden bewandelt. 

Wanneer de geheime politie gaandeweg Bram Fischers dubbelrol 

ontdekt, komt hij voor een moreel dilemma te staan: verkiest hij de 

verdediging van zijn cliënten boven zijn eigen veiligheid en dat 

van zijn gezin? 
 

 
Deze film wordt georganiseerd in 

samenwerking met Amnestygroep 

Nuenen ter gelegenheid van het 50-

jarig bestaan van de Nederlandse 

afdeling van Amnesty International. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Donderdag 18 oktober: Franse barokmuziek 
 

 

 

 

 
 

 

   
 

Concert Nanneke Schaap en David van Ooijen 

 

Praktische gegevens 

Aanvang: 14.30 uur 

Kerkje open vanaf 14.00 uur 

Eindtijd: ongeveer 15.30 uur 

Prijs: € 12,50 (incl. consumptie na afloop) 

Locatie: Van Goghkerkje (Nuenen) 

Vrije plaatskeuze 

 

Toegangskaarten zijn te koop via de ticketwebshop van Cultuur 

Overdag (betalen met iDeal) óf op werkdagen tijdens 

kantooruren aan de balie van Het Klooster (Park 1, 5671 GA 

Nuenen).  

Over het concert 

De internationaal gerenommeerde musici Nanneke Schaap (viola 

da gamba) en David van Ooijen (teorbe) hebben een concert 

samengesteld waarin de Franse barokmuziek centraal staat. Het 

programma ziet er als volgt uit: 

  

Marin Marais (1656 - 1728) La Reveuse 
Robert de Visée (ca 1650-1725) Chaconne (luitsolo) 
Tobias Hume (1569 - 1645) Captain Hume's Pavin 

Marin Marais (1656 - 1728) Suite in g klein: Prelude, Fantasie, 
Allemande, Plainte, Le Moulinet 

Silvius Leopold Weiss (1687-
1750) Ciacona (luitsolo) 

Karl Friedrich Abel Karl 
Friedrich Abel (1723 - 1787) Prelude 

Antoine Forqueray (1671 - 
1745) La Bellemont, Allemande 

 

 

Dankzij de opbrengst van de acties voor het Jan Linders Fonds is 

een verlaagde entreeprijs mogelijk.. 

 

 

 

 

 

 

Zondag 11 november: accordeonconcert door Vincent van Amsterdam 
 

 

Praktische gegevens 

Aanvang: 14.30 uur 

Kerkje open vanaf 14.00 uur 

Eindtijd: ongeveer 15.30 uur 

Prijs: € 12,50 (incl. consumptie na afloop) 

Locatie: Van Goghkerkje (Nuenen) 

Vrije plaatskeuze 

 

Toegangskaarten zijn te koop via de ticketwebshop van Cultuur 

Overdag (betalen met iDeal) óf op werkdagen tijdens 

kantooruren aan de balie van Het Klooster (Park 1, 5671 GA 

Nuenen). 

 

Over de voorstelling 

Vincent van Amsterdam (1989), winnaar van de Dutch Classical 

Talent Award 2016, is een groot promotor van het klassiek 

accordeon. Op verzoek van Cultuur Overdag heeft hij een 

programma samengesteld waarin Bach centraal staat. 

In 2018 is het 333 jaar geleden dat Johann Sebastian Bach werd 

geboren. Voor Cultuur Overdag aanleiding om een aantal 

activiteiten rondom deze beroemde componist te organiseren. 

Eerder werd al een lezing georganiseerd. Na dit accordeonconcert 

volgt in december nóg een concert: ‘Bach op Zondag’ door Vocaal 

Ensemble Marcando.  
 

 
 

 
 

 

 

Donderdag 15 november: film 'Victoria & Abdul' 
 

 

 

 

 
 

Praktische gegevens 

Aanvang film: 10.30 uur (zaal open vanaf 10.15 uur) 

Einde film: ongeveer 12.30 uur (zonder pauze) 

Prijs: € 6,50 (incl. koffie/thee) 

Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen) 

Kaartverkoop: vanaf 9 oktober op werkdagen tijdens kantooruren 

aan de balie van Het Klooster 

 

Inhoud film 

‘Victoria & Abdul’ vertelt het waargebeurde verhaal van de 

buitengewone vriendschap tussen Koningin Victoria (Judi Dench) 

en Abdul Karim (Ali Fazal), een jonge klerk uit India. 

Wanneer Abdul Karim vanuit India afreist om mee te werken aan 

de vieringen rond het Gouden Jubileum van de koningin, blijkt er 

een klik te zijn tussen hen beide. Terwijl Koningin Victoria steeds 

meer moeite heeft met de strenge regels die haar positie als 

vorstin met zich meebrengt, wordt de band tussen de twee 

hechter. De mensen en bedienden om hen heen proberen allen 

deze band te verbreken. Hun vriendschap wordt echter steeds 

sterker en de koningin gaat de wereld met andere ogen bekijken.  
 

 



 

 

Donderdag 22 november:  ‘Carmen’ door Lizet van Beek & Doré van Deijck 
 

 

Praktische gegevens 

Aanvang: 14.30 uur 

Kerkje open vanaf 14.00 uur 

Eindtijd: ongeveer 16.15 uur 

Prijs: € 12,50 (incl. pauzeconsumptie) 

Locatie: Van Goghkerkje (Nuenen) 

Vrije plaatskeuze 

 

Toegangskaarten zijn te koop via de ticketwebshop van Cultuur 

Overdag (betalen met iDeal) óf op werkdagen tijdens 

kantooruren aan de balie van Het Klooster (Park 1, 5671 GA 

Nuenen). 

 

Over het concert 

Zangeres Lizet van Beek en pianiste Doré van Deijck brengen op 

een bijzondere manier de opera Carmen van Bizet tot leven. De 

opera wordt met spitsvondigheid en humor gecomprimeerd tot 

een vertelopera, alle teksten zijn in het Nederlands. 

Voorafgaand aan de opera wordt een introductie gegeven over de 

opera en de componist. 
 

 
 

Dankzij de opbrengst van de 

acties van Cultuur Overdag voor 

het Jan Linders Fonds geldt 

voor dit concert een verlaagde 

entreeprijs.  
 

 

 

Even terugblikken 
 

 

 

 
 

  

 

'Barbara' door Agnes Bergmeijer 

Op donderdagmiddag 20 september vertolkte Agnes Bergmeijer, 

opgegroeid in Nuenen, in het Van Goghkerkje in het Nederlands 

vertaalde chansons van de Franse zangeres Barbara. Ze werd 

begeleid door pianist Mike Roelofs. 

De bezoekers luisterden ademloos en soms ook ontroerd naar de 

liederen/teksten die met een warme, melodieuze stem gezongen 

werden. 

 

Klassiek concert Soleil Duo 

Vrijdagmiddag 28 september kon in de Raadszaal van Het 

Klooster geluisterd worden naar kamermuziek uitgevoerd door de 

charmante, Spaanse musici Bea Andrés Molero (cello) en Maria 

Lopez Belarte (piano). Deze professionele musici, afgestudeerd 

aan het conservatorium van Amsterdam, speelden muziek van de 

XXe eeuw en folkmuziek uit Spanje. Bezoekers genoten van het 

krachtige spel van beide dames. 

Na afloop werd onder het genot van een kopje koffie/thee nog 

gezellig nagepraat in de Broerdersbar. Een vraag die bij menig 

bezoeker opkwam: “Waarom was dit prachtige concert niet 

uitverkocht? Zoveel kwaliteit, dicht bij huis en vriendelijke 

geprijsd….” Cultuur Overdag was blij met deze reactie: ze heeft er 

weer ambassadeurs bij! Op 1 februari en 29 maart 2019 staan de 

volgende ‘Muziek in Huis’-concerten gepland.   
 

 

 

 

Nieuws van derden 
 

 

3 November 2018: Allerzielenconcert ´Miserere mei´   

 

Op zaterdagavond 3 november (Clemenskerk aan het Park in Nuenen, aanvang 20.00) wordt voor de 

5e keer onder leiding van Tom Suters het jaarlijkse Allerzielenconcert gegeven door projectkoor Lux 

Aeterna en het Valkenswaards Kamerorkest. De entree van de concerten bedraagt € 15,= (in de 

voorverkoop t/m zaterdag 27 oktober € 14,=). Informatie over kaartverkoop voor dit concert is op te 

vragen via: projectinfopunt@gmail.com 

  

Het concert is bedoeld als muzikale omlijsting van Allerzielen ( 2 november): in de katholieke kerk de 

herdenkingsdag van overledenen. De titel van het concert dit jaar is ´Miserere mei´ ('Ontferm u over 

mij'). Ook dit jaar is gezocht naar werken van componisten die bij het grote publiek minder bekend zijn 

maar het meer dan waard zijn om gehoord te worden. De keuze is daarbij gevallen op de Duitse 

barokcomponist Jan Dismas Zelenka en de uit Estland afkomstige Cyrillus Kreek en Peteris Vasks. 

 

   
 

 

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt begin november 2018.  
 

  

 

Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van Cultuur Overdag. 
Onder deze naam organiseert een vrijwilligersgroep in Nuenen culturele activiteiten voor iedereen met tijd overdag. 

De activiteiten van Cultuur Overdag zijn ondergebracht bij Stichting Cultuur en Kunst Nuenen. 
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